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Téma: Novinky v medicíně.
Vulvovaginitidy,  chronické stavy.

Sekce infekčních nemocí
v gynekologii a porodnictví 
ČGPS ČLS JEP
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Organizace konference

Registrace, přihlášky k aktivní účasti, 
hotelové ubytování, informace:

www.infekce-gp.cz/2018    

Pozvánka 
Vážené kolegyně a kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na 9. celostátní konferenci Sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS 
ČLS JEP. Konference se koná 20. ledna 2018 v Konferenčním centru City v Praze. 

Hlavní téma odborného programu: Novinky v medicíně. Vulvovaginitidy, chronické stavy.

Kromě pozvaných přednášejících, kteří jsou předními odborníky v dané tématice, bude do programu zařazen samostatný blok 
volných sdělení k uvedeným tématům. Aktivní účast bude možná rovněž formou posterové prezentace. Rádi přijmeme Vaše 
zajímavé kazuistiky nebo souhrnné referáty.

Tato pozvánka obsahuje nezbytné informace o konferenci. Pro registraci, přihlášku k aktivní účasti, další případné objednávky 
a aktuální informace navštivte: www.infekce-gp.cz/2018, nebo konferenční portál organizátora: www.congressprague.cz/sin2018. 

Naším cílem je především co nejširší a fundovaná aktivní účast, která by mohla být podkladem mezioborového dialogu. Jsme 
přesvědčeni, že vypsané téma nabídne dostatek námětů pro Vaši aktivitu. Abstrakta Vašich sdělení budou publikována formou 
sborníku, který obdrží každý registrovaný účastník konference.  

V rámci odborného programu se se svými prezentacemi na doprovodné výstavě i v konferenčním sále představí pozvané 
a spolupracující farmaceutické firmy a firmy dodávající zdravotnický materiál a nástroje.  

Těšíme se na Vaši účast a setkání v Praze. 
Za výbor Sekce infekčních nemocí v gynekologii

a porodnictví ČGPS ČLS JEP
MUDr. Zuzana Čepická Líbalová,

předsedkyně sekce

Základní informace 
Termín a místo konání:
20. ledna 2018 / Konferenční centrum City / Na Strži 65/1702, 140 00 Praha 4 / GPS souřadnice: 50.0502783N, 14.4391992E

Dostupnost: Metro: cca 150 m od stanice Pankrác, trasa C
Parkování: cca 100 m od nákupního centra Arkády, parkování o víkendech 07:00 – 22:30 je zdarma.

Pořadatel konference: Sekce infekčních nemocí ČGPS ČLS JEP  
Předseda konference a koordinátor odborného programu: MUDr. Zuzana Čepická Líbalová, +420 777 207 067, libalova@levret.cz 
Odborný garant konference: doc. MUDr. Jaroslav Feyereisl, CSc., předseda České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP

Aktualizovaný odborný program konference naleznete na adrese www.infekce-gp.cz/2018 nebo na konferenčním portálu 
organizátora: www.congressprague.cz/sin2018. 

Aktivní účast:
Aktivní účast na konferenci je možná formou volného sdělení nebo posterové prezentace. Konečným termínem pro přijetí 
přihlášek včetně abstrakt je 20. prosinec 2017. Přihlášku a abstrakta lze zaslat výlučně on-line prostřednictvím Přihlášky k aktivní 
účasti (www.infekce-gp.cz/2018) nebo konferenčním portálu organizátora: www.congressprague.cz/sin2018. 
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Sekce infekčních nemocí 
v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP9.konference

Akreditace a e-certifikáty:
Účast na konferenci v  kategorii lékař je ve smyslu SP ČLK č. 16/2007 zařazena do systému celoživotního vzdělávání lékařů 
garantovaného ČLK a bude potvrzena certifikátem s příslušným počtem kreditů.
Pro zdravotnické pracovníky nelékařských profesí (zahrnuje zdravotní sestry a laboranty) bude vydáno potvrzení o účasti. 
Akce je garantována Českou asociací sester.

Organizace konference: 
Congress Prague, s.r.o., www.congressprague.cz 
Registrace a ubytování: ing. Alena Tučková, tel.: +420 241 445 815, office@congressprague.cz 
Doprovodná výstava firem, program konference: David Vašek, Gabriel Novák david.vasek@congressprague.cz  
a gabriel.novak@congressprague.cz, tel.: +420 214 445 813, +420 724 264 870, +420 728 777 091

Registrace 
Registrace je možná výlučně on-line. Registrační formulář najdete na www.infekce-gp.cz/2018 
nebo na www.congressprague.cz/sin2018.  

Upozornění: Registrace je považována za platnou od okamžiku připsání platby na účet organizátora.

Registrační poplatky:(1)

Registrační kategorie                                         Platba přijatá:  do 20. 12. 2017 do 10. 1. 2018 11. 1. 2018 a později (2)

Člen Sekce infekčních nemocí ČGPS 800 900 1.000 

Člen ENTOG 700 800 900

Ostatní účastník – lékař                             900 1.000 1.100

Zdravotnický pracovník nelékařských profesí 700 750 850

Reprezentant firmy(3) 900 1.000 1.100

(1) Účastníkům ze Slovenské republiky, kteří se zaregistrují na konferenci (doručí registrační formulář organizátorovi) bude umožněna 
 platba registračního poplatku a dalších objednaných služeb na místě v CZK. Účtován bude registrační poplatek odpovídající datu 
 doručení registrace organizátorovi.
(2) Zaregistrovat se na konferenci na místě dne 20. ledna 2018 bude možné pouze v případě, že kapacita konferenčního centra nebude  
 vyčerpána. Při registraci na místě (v registračním centru konference) je k platnému registračnímu poplatku účtován doplatek 100 Kč.
(3) Registrace v kategorii Reprezentant firmy je možná výlučně v případě, že se firma účastní kongresu jako vystavovatel nebo partner,  
 a to nad rámec přidělených bezplatných vystavovatelských registrací.

Registrační poplatek zahrnuje:
  registrační průkaz účastníka    vstup na odborný program konference    vstup na doprovodnou výstavu firem    programový 

sborník s abstrakty    občerstvení v průběhu programových přestávek    příspěvek pořadatele na cenu konferenčního oběda(4)

(4) Registrovaní účastníci si v rámci on-line registrace mohou objednat bufetový oběd s nápojem za speciální konferenční cenu
 250 Kč (vč. DPH dle platné sazby). Skutečná cena konferenčního bufetového oběda je 450 Kč. Rozdíl mezi skutečnou a prodejní 
 cenou konferenčního oběda je dotován z rozpočtu konference.

Konferenční společná večeře
Společná večeře 20. ledna 2018 je pořádaná Sekcí infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví ČGPS ČLS JEP. 
Večeře není součástí programu konference, koná se mimo konferenční program a pro účast je nutné si zakoupit vstupenku. 
Vstupenku lze zakoupit předem v rámci on-line registrace nebo na místě v registračním centru 20. ledna do 11.00 hod. (počet 
vstupenek je limitován kapacitou prostor). 
Cena vstupenky pro registrované účastníky je 400 Kč (vč. DPH dle platné sazby).    

Hotelové ubytování
V případě zájmu o hotelové ubytování kontaktujte Alenu Tučkovou, tel.: +420 241 445 815 nebo alena.tuckova@congressprague.cz.  
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